REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 22.04.2009
Det vises til møteinnkalling av 16.04.09, og de der vedlagte saksdokumenter – samt
ettersendelse av vedlegg til orienteringssak O-15/09 i mail av 20.04.09.
Følgende deltok:

Eivind Brenna, Helge Halvorsen, Knut Haalien, Arne
Wangensteen, Tor Berge, Magne Kampen, Ingjerd Thon
Hagaseth samt Frode Sannum, Kjell Arne Berntsen og Arne
Bang
For øvrig orienterte styreleder Ove Rabben og daglig elder
Gunnar Dahlen om Valdres Fotballklubb i sak O-11/09, mens
følgende deltok i sak O-15/09 vedr orientering om fylkesveger /
fylkesvegplan: Audun Tron, Jørn Prestsæter fra OFK, Hilde Bye
fra Statens vegvesen og ordfører Gro Lundby

Følgende orienteringssaker var på dagsorden:
O-11/09: Valdres Fotballklubb
O-12/09: Internasjonalt samarbeid
O-13/09: Trafikksikkerhet – videre framdrift
O-14/09: Strategi vedr Fjelldirektorat
O-15/09: Fylkesveger / fylkesvegplaner
Her ble sakene O-12/09, O-13/09 og O-14/09 utsatt
Følgende ordinære saker ble behandlet:
U-12/09: Protokoll
U-13/09: Referatsaker
U-14/09: Fjellpolitikk strategidokument
U-15/09: Med argusøyne WTO / søknad
U-16/09: Planstrategi OFK – uttale fra VNK
U-17/09: Tilflyttingsprosjekt - fremtid
U-18/09: Valdresmagasinet - fremtid
U-19/09: Lokal bruk av flyrute
U-20/09: Eventuelt
a) Økt stølssatsning
b) Valdres Temaguide
Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet – de ordinære sakene er for øvrig
i sin helhet utlagt på www.valdres.no

ORIENTERINGSSAKER

O-11/09:

Valdres Fotballklubb
Her orienterte styreleder Ove Rabben og daglig leder Gunnar Dahlen
om Valdres Fotballklubb med spesiell vekt på Valdres FK sin betydning
om markedsfører og merkevarebygger for Valdres.

Det var til saken også vedlagt et brev fra Valdres FK av 14.04.09 til
VNK om økonomisk bistand.
Presentasjonene ga godt inntrykk – og det ble en debatt om hvordan
Valdres FK og VNK kan samspille til felles nytte – ved deltakelse i
prosjekter – jfr. trafikksikkerhet, tilflytting / SNU m.v.
Valdres FK er identitetsbygger og spillerne er rollefigurer som bør
kunne anvendes i noen av VNKs tiltak.
Spørsmål om også noe av VNKs markedsmidler kan brukes i
samarbeide med flere aktører – viktig å støtte opp lokalt, mens vi har
sjansen.
Enighet om at Valdres FK og daglig leder samtaler videre om en
totalpakke for profilering, prosjektarbeide mv.
O-12/09:
O-13/09:
O-14/09:

Internasjonalt samarbeid (utsatt)
Trafikksikkerhet - videre framdrift (utsatt)
Strategi vedr Fjelldirektorat (utsatt)

O-15/09:

Fylkesveger og fylkesvegplan
Det vises til orienteringssak O-08/09 om Nasjonal Transportplan, og i
møtet orienterte OFK v/ Audun Tron og Jørn Prestsæter og Hilde Bye
fra Statens vegvesen om fylkesveger og prosessen med ny
fylkesvegplan, de innkomne innspill fra kommunene og om Nasjonal
Transportplan – en historisk satsing.
De ”øvrige” ordførerne var også invitert, og her deltok bare Gro Lundby
i det både Kåre Helland og Jan Arild Berg hadde forfall.
Prosessen videre blir at Statens vegvesen ca. 15. mai vil sende forslag
til NTP handlingsprogram til fylkeskommunal høring med frist 26. juni.
Dette vil i all hovedsak gjelde tiltak på stamvegnettet som ikke er knyttet
til de store prosjekter som er konkretisert i stortingsmeldinger.
Det blir ikke tid til formell høring i regionene / kommunene, men utkastet
vil bli mailet over til regionene – slik at disse får muligheter til å gi raske
innspill til behandlingen i fylkesutvalget.
Utkastet til fylkesvegplan vil bli utsendt på høring ca. 1. april med frist
medio oktober. OFK sender dette både til regionene og kommunene, og
ser positivt på regional samordning av synspunkter, men det må være
åpning for at enkeltkommuner kan sende sine egne uttalelser.
Viktig å ha felles prioriteringer – og fullføring av RV33 over Tonsåsen og
RV51 ble spesielt nevnt fra Utviklingsstyret.

ORDINÆRE SAKER

U-12/09:

PROTOKOLL
VEDTAK:
Utviklingsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet den 04.03.09

U-13/09:

REFERATSAKER
Her ble følgende saker referert:
a) Helsetun i Valdres – én million fra staten
b) Fagernes lufthavn – videreføring av trafikkskapende arbeid
c) Oppfølgingen av NTP
d) Valdresdagen i Oslo 25. april
e) Møtevirksomheten i 1. halvår
f) Næringslivets dag 29.04.
g) Besøk fra Fjellregionen
h) Temaguide ferdig
i) Kompetansesenter for folkemusikk, folkedans, jazz og rock
VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene til etterretning.

U-14/09:

FJELLPOLITIKK – STRATEGIDOKUMENT
………………
Til møtet hadde sekretariatet mottatt uttalelse til strategidokumentet fra
Øystre Slide formannskap av 16.04.09, og det ble også referert at
St.meld.nr.25 ”Lokal vekstkraft og framtidstru” om distrikts- og
regionalpolitikken passerte statsråd den 17.04.09.
Frode Sannum refererte at fylkesutvalget hadde behandlet
strategidokumentet den 21.04., og at OFK vil engasjere seg sterkt i
fjellregionsamarbeidet – jfr. her også arbeid med nasjonal
fjellregionkonferanse.
Det ble også delt ut en uttalelse av 16.04.d.å. fra Øystre Slidre til
strategidokumentet. Etter forslag fra Ingjerd Thon Hagaseth ble det
enighet om å ta inn pkt 1.3 og 2.2 i uttalelsen som pkt 4 og 5 i vårt
vedtak.
Videre ble det under henvisning til St.meld.nr.133 om distrikts- og
regionalpolitikken vist til kartene på side 132 og 133 vedr
virkeområdene for hhv de distriktspolitiske virkemidler og differensiert
arbeidsgiveravgift - og at administrasjonen til neste møte den 27.05. får
vurdert evt initiativ til dette og andre deler av stortingsmeldingen. Dette
for evt innspill til sluttbehandlingen i stortinget
VEDTAK:

1. Valdres Natur- og Kulturpark slutter seg i all hovedsak til det
framlagte strategidokument ”Norsk Fjellpolitikk” – datert 30.01.2009,
som innspill til Regjeringens arbeid med en ny melding om
distriktets- og regionalpolitikken våren 2009.
2. Valdres Natur- og Kulturpark mener fortsatt at det må arbeides for at
fjellpolitikken blir behandlet i en egen fjellmelding i den videre
oppfølging.
3. Valdres Natur- og Kulturpark erfarer at natur- og kulturparkkonseptet
er en hensiktsmessig organisasjonsform for regionalt
utviklingsarbeid i fjellregionene, og vil gi innspill på at dette bør
komme inn på dagsorden i fjellregionsamarbeidet.
4. Valdres Natur- og Kulturpark mener en i større grad må fjerne
hindringer for bruk av fjell og utmark som tåler økt bruk eller er
avhengig av økt bruk (stølsområder / kulturlandskap) selv om disse
områdene er vernet. Dette gjelder tilrettelegging for opplevelser,
sykkel, stølsturisme m.v.
5. Det bør presiseres at det under ”utmarksforvaltning på side 5 i
strategidokumentet også bør stå tilrettelegging for stier, løyper,
sykkel og stølsturisme.
6. Daglig leder bes om å gjennomgå St.meld.nr.25 om distrikts- og
regionalpolitikken for i møte den 27.05.d.å. legge fram evt forslag til
innspill som kan fremmes inn til stortingsbehandlingen av
meldingen.

U-15/09:

MED ARGUSØYNE PÅ WTO
…………………………………….
Ingjerd Thon Hagaseth foreslo at det i vedtaket burde presiseres at
dette bør vurderes av årsmøtet i Fjellregionsamarbeidet (4. og 5. juni)
VEDTAK:
Utviklingsstyret mener en videre deltakelse fra Valdres Natur- og
Kulturpark i finansieringen av prosjektet ”Med argusøyne på WTO” bør
avventets til prosjektet er nærmere vurdert av årsmøtet i
”Fjellregionsamarbeidet”. Dette slik at dette fellesorganet for
fjellregionene og de aktuelle fylkeskommunene kan vurdere prosjektet i
forhold til andre fellestiltak.

U-16/09:

PLANSTRATEGI OFK – UTTALELSE FRA VNK
……………………..
I møtet ble prioriteringene drøftet, og det var relativt stor enighet om at
befolkningsutvikling / bosetting mer er et mål enn et virkemiddel. Alle
prioriterte infrastruktur. Det var også bred enighet om at
konkurransekraft (inkl. attraktivitet og kompetanse) må med – og at
”organisering av offentlig sektor” (spesielt forholdet med delegering til
lavest mulig offisielt nivå) er svært viktig framover. Enighet om at disse
3-4 tiltakene blir spilt inn både for Valdres og opplandssamfunnet.
VEDTAK:

Utviklingsstyret mener befolkningsutvikling / bosetting som et
overordnet mål for tiltaksarbeidet i Oppland og dets regioner, og mener
at følgende utfordringer bør ha størst fokus både for Valdres og
opplandssamfunnet.
- Infrastruktur – med veg, fly, gang- og sykkelveger, stier, løyper,
elektronisk infrastruktur m.v.
- Konkurransekraft / kompetanse – herunder også attraktivitet, helse
og merkevarebygging
- Organisering av offentlig sektor – spesielt med fokus på god
arbeidsdeling mellom nivåene.
Utviklingsstyret ber daglig leder meddele dette til Oppland
fylkeskommune.

U-17/09:

TILFLYTTINGSPROSJEKT – FRAMTID
…………………………..
I møtet framkom mange enkeltsynspunkter på tilflytting - bl.a.:
• Placement Utvikling AS har utført en svært god jobb, men greit at
det f.o.m. høsten blir satset mer på et generelt tilflyttingsarbeid.
• Hva med oppfølging av tilflyttere? Velkomst / oppfølging av
kommunene. Vertskapsrolle. Ta vare på.
• Viktig å ha fokus på arbeidsplasser – tilpasse tilflyttingsarbeidet til de
arbeidsplasser vi trenger.
• Gjerne satsing på nordmenn – jfr. Akershus regner med svært stor
innflytting framover (også valdriser)
• Gjerne spesielle tiltak vedr markedsføring
• Samarbeid med bedrifter – mange ledige stillinger som må
synliggjøres
• Kanskje viktigste punkt er at tilflytterne trives.
• Viktig med ungt partnerskap. Team næringsliv / skole
• Jobb mot hytteeierne
Det ble enighet om at forslaget til vedtak ble supplert med 1 nytt punkt –
om å få utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale med Valdres FK om
videreføring av SNU –prosjektet.
VEDTAK:
1. Utviklingsstyret ser positivt på det arbeidet Placement Utvikling så
langt har gjennomført i avtaleperioden og mener dette f.o.m. høsten
2009 bør avløses av et mer generelt tilflytningsarbeid.
2. Utviklingsstyret vil be daglig leder om å fremme forslag til mandat og
sammensetning av en arbeidsgruppe som skal arbeide for økt
tilflytting til Valdres.
3. Utviklingsstyret ber daglig leder om å utarbeide et forslag til
samarbeidsavtale med Valdres Fotballklubb om en videre utvikling
av SNU –prosjektet.

U-18/09:

VALDRESMAGASINETS FRAMTID
……………………………..
Det forelå ikke noen nye momenter til møtet, men det var ingen som
hadde motforestilling til at VNK kunne frafalle sin førsterett til å overta
Valdresmagasinet
VEDTAK:
Utviklingsstyret ber om at Valdres Næringshage AS meddeles at
Valdres Natur- og Kulturpark frafaller sin førsterett til å overta
Valdresmagasinet.

U-19/09:

ØKT LOKAL BRUK AV FLYRUTA
………………….
Det ble fra flere framholdt at dette er et godt initiativ, men det kom også
forslag på at kommunene / næringslivet kan gå enda lengre med å
forplikte seg til kjøp av flere billetter for en periode.
Andre mente at det kanskje er begrenset med kommunale reiser med
fly.
Det ble for øvrig reist spørsmål om større støtte fra OFK vedr. Fagernes
lufthavn - jfr. eneste flyplass i Oppland.
Enighet om at administrasjonene forsøker å konkretisere utfordringene
overfor kommunene og næringslivet vedr bruken av Fagernes lufthavn
til Valdresrådets møte den 17.06.
VEDTAK:
1. Valdres Natur- og Kulturpark og den enkelte kommune skal
innarbeide i sin policy for tjenestereiser at flyruta skal brukes så
langt det er praktisk mulig.
2. Valdres Næringsforum BA skal oppfordre alle sine medlemsbedrifter
til å bruke flyruta ved tjenestereiser så langt det er praktisk mulig.
3. Målet skal være at partene ovenfor samlet foretar x 1) flyreiser pr. år.
For å måle dette skal Valdres Natur- og Kulturpark forhandle fram
en kundeavtale med flyselskapet som gjør målbart hvor mye partene
ovenfor samlet bruker flyruta. Avtalen bør også inneholde en rabatt-,
bonus- eller annen stimuleringsordning.
4. Partene over skal oppfordre sine besøkende om å fly til Valdres
dersom det er mulig.
5. Valdresrådet den 17.06.d.å. behandler en konkret utforming av
utfordringen til kommunene og næringslivet vedr bruken av flyruta /
Fagernes lufthavn.
1)

Måltallet x fastsettes etter nærmere dialog med partene

U-20/09:

EVENTUELT
Her ble følgende saker tatt opp
a) Økt stølssatsing
Det var kommet innspill fra Vestre Slidre Kommune vedrørende
videreføring av prosjektet Heime og på stølen etter 2009 og i denne
sammenheng er det også kommet innspill på at støling i Valdres kan
løftes til å bli et verdensarv prosjekt
Øystre Slidre Kommune har gjennom fagenhetene jobbet opp mot flere
departement vedrørende et mulig kompetanse og opplevelsessenter for
støling på Beitostølen.
Administrasjonen ble bedt om å legge opp til et internt miniseminar
hvordan man kan få til økt fokus på støling.
b) Valdres Temaguide
Daglig leder redegjorde for Valdres Temaguide og arbeids og
tilbudsprosess i forbindelse med lansering og revidering av nettsidene
for www.valdres.no. Her er det valgt en ny operativ plattform for
nettspråk, men med samme innhold som før. En kravskisse ble sendt til
to leverandører hvorav en lokalt. Firmaet Devant ble valgt som
leverandør av ny plattform , Kreativ Strek er blitt forespurt om å serve
og vedlikeholde nettsidene.
Temaguiden er et samarbeidsprosjekt mellom VD og VNK. Mye av førproduksjonen er gjort med egeninnsats og i samarbeid med Kreativ
Strek. Økt antall sider og behov for rotasjonspresse i de flerspråklige
utgavene gjorde det påkrevd å kjøpe resten av tjenestene utenfor
Valdres. Prosjektet er finansiert gjennom markedsbudsjett VNK / VD,
fagenheter VNK / Merkevareorganisasjonene / Gard og Støl prosjektet
/BU midler og eksternt annonsesalg. Administrasjonen i VD/VNK vil
sammen med prosjektansvarlige evaluere prosessen i etterkant.

